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دهند و جو ای روی میهای گستردههای فرزندپروری ترکیباتی از رفتارهای والدین هستند که در موقعیتسبک

کند که های دایانا بامریند و همکارانش سه ویژگی را بیان مییافتهآورند. فرزندپروری بادوامی را به وجود می

سازد: پذیرش و روابط نزدیک، کنترل و استقلال های ناموثر جدا میهای مؤثر فرزند پروری را از روشروش

کننده اثربخشی آن روش است. های فرزند پروری تعییندادن. به این معنا که کیفیت این سه ویژگی در روش

 طورکلی چهار سبک فرزندپروری وجود دارد:به

فرزندپروری مقتدرانه که در این روش والدین صمیمی، پذیرا ،دلسوز و حساس نسبت به نیازهای کودک  .1

کنند با گرم و صمیمی بودن، احترام به کودک، مهربانی، و پاسخگو بودن خود هستند. این والدین سعی می

در سمت رابطه جذب کنند.  ای را از لحاظ هیجانی فراهم کنند که کودک رافرزندی خوشنود کننده-روابط والد

، والدین قواعد و  شودو اکتشاف داده می کنجکاوی این سبک، علاوه بر اینکه به کودک، متناسب با سنش، اجازۀ

-دهند و کودک اجازه میتدریج استقلال مناسب را به کودک میها بهکنند.آننترل قاطع و معقولی را اعمال میک

دهند مطابق با آمادگی خود و مستقلانه تصمیم بگیرد، همچنین کودک را به ابراز کردن افکار، احساسات و امیال 

 .شودمی کودکدر  نفس عزت افزایشاین سبک فرزندپروری موجب ایجاد تعادل و نمایند. ترغیب می

کند. این ر میکننده است و مرتباً کودک را خا فرزندپروری مستبدانه که از نظر پذیرش و رابطه سرد و طرد .2

کنند. برای جویی و تهدید میدهند، عیبکشند، دستور میوالدین برای اعمال کنترل بر کودک فریاد می

اند و محبتوچرا دارند. این والدین بیچوندهند و فقط توقع اطاعات بیانتظاراتشان از کودک توضیحی نمی

گیرند؛ ی که دارند، حق انتخاب را از کودک خود میالدین، به علت اضطرابشوند. این ومزاحم فردیت کودک می

. برخی والدین مستبد دهدچراکه معتقدند در صورت کنترل کودک، دیگر رویدادی که مضطربشان کند رخ نمی

 های فرزندپروریسبکیادداشت: 

 

 

https://koodaket.com/%d8%ad%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%ad%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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پردازند. این والدین دوست دارند در شناختی نیز میتری به نام کنترل روانعلاوه بر کنترل مستقیم به نوع ظریف

را از کودک  که از کودک خود ناخوشنودند محبت خودبرای کودک تصمیم بگیرند و هنگامی چیزمورد همه

 کنند.ها به اطاعت کودک مشروط میدریغ کرده و آن

ها مهرورز و پذیرا هستند اما از کودک خود هیچ توجه و صمیمی هستند. آنوالدین سهل گیر والدینی بی .3

های فرزندانشان قادر به تعیین حدومرز برای رفتاررفتار کودکشان دارند، ها کنترل کمی برانتظاری ندارند. آن

دهند در هر . به کودکانشان اجازه میکنندنیستند و عواقب کارها و رفتارهای نامناسب کودک را گوشزد نمی

ع ی این نوسنی که باشند خودشان تصمیم بگیرند حتی اگر هنوز مهارت این کار را نداشته باشند. نتیجه

 شود کودکانی لوس و پرتوقع.فرزندپروری می

قدری غرق در افسردگی، اضطراب هستند.این والدین به گیر و جدااعتنا که از لحاظ هیجانی کنارهوالدین بی .4

اعتنایی در حالت افراطی خانوادگی یا مشکلات خود هستند که وقت و انرژی کمی برای فرزندان خود دارند. بی

صمیمت و پاسخگویی کمی نسبت به شود. این والدین ا کودک است که غفلت نامیده مینوعی بدرفتاری ب

ها توقعات کمی از آن .ها ندارندنیازهای هیجانی کودکان دارند و توجه کافی یا مناسبی به نظارت بر رفتار بچه

پروری، کمترین ر این سبک فرزندد تفاوت هستند.کودک دارند و نسبت به نقطه نظرات و تصمیمات کودک بی

های رشد از جمله این نوع فرزندپروری تمام جنبه .ارتباط، تعامل و گرمی بین والدین و فرزندان وجود دارد

 کند.های هیجانی و اجتماعی کودک را مختل میبستگی، شناخت و مهارتدل

 

 منبع

 ، ترجمه سیدمحمدی، انتشارات ارسباران.برکنوشته  ،جلد اولروانشناسی رشد، 
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 :استتاد مشتاور ،محمدرضا عابددی :استاد مشاور ،تمادیعذرا اع :استاد راهنما ،خدادادیداود حاج ر:پدیدآو

 السادات جزایری رضوان

 1311، اصفهانپایان نامه دکتری دانشگاه 

 

 چکیده:

های والدگری مادران دارای نوجوان پسر، تددوین بسدته آموزشدی مبتندی بدر منظور کشف چالشاین پژوهش به

بدر والددگری مدؤثر، های کشف شده و مقایسه اثربخشی این بسته با برنامه فرزندپروری مثبت مواجهه با چالش

های دارای نوجوان پسر انجام گرفت. این پژوهش بدا نوجوان و سازگاری زوجی در خانواده -کیفیت رابطه والد

کمی و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، پژوهش کیفی بده روش داده بنیداد  -اتخاذ رویکرد آمیخته کیفی

با مادران و متخصصان و مطالعه منابع انجام شد. در ایدن های والدگری از طریق مصاحبه منظور کشف چالشبه

های نظدام محور، چالش -های نوجوان وپنج مقوله در پنج محور اصلی که عبارت بودند از چالشمرحله بیست

محور  -های جامعه/ محیطمحور و چالش-های رابطه محور، چالش -های نظام زوجی محور، چالش -والدینی 

ها تددوین و مدورد تادیدد -ی آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالشنامهله دوم شیوهکشف شدند. در مرح

ی فرزندپروری به شدیوه گروهدی و بده مددت هشدت جلسده کارشناسان قرار گرفت. در مرحله سوم دو برنامه

ربدی از کارگیری شدند. به این صورت که برای مقایسه دو رویکرد فرزنددپروری، از روش نیمده تجدوساعته به

 24های ورود را دارا بودند، تعداد آزمون با گروه گواه استفاده شد. از میان افرادی که ملاکپس -آزمون نوع پیش

تری در پرسشنامه فرزندپروری آلاباما بدست آوردند، در دو گروه آزمایش و یک مادر که فرزندانشان نمره پایین

مرحله پیگیری نیز بعد از یک ماه انجام شد. تحلیل نتایج این مرحله  .گروه گواه به طور تصادفی جایگزین شدند

گیری مکرر، نشان داد که آموزش والددگری مبتندی بدر مواجهده بدا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 

های والدگری مادران دارای نوجوان پسر و مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با کشف چالش

 نوجوان و سازگاری زوجی -ا با برنامه فرزندپروری مثبت بر والدگری مؤثر، کیفیت رابطه والدهچالش

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=داود حاجخدادادی&basicscope=5&item_id=1309438
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=122309
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=122309
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدرضا عابدی&basicscope=5&item_id=1309439
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=محمدرضا عابدی&basicscope=5&item_id=1309439
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رضوانالسادات جزایری&basicscope=5&item_id=1309440
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رضوانالسادات جزایری&basicscope=5&item_id=1309440
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رضوانالسادات جزایری&basicscope=5&item_id=1309440
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رضوانالسادات جزایری&basicscope=5&item_id=1309440
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و  نوجدوان -اند والدگری مدؤثر، کیفیدت رابطده مدادر های والدگری و برنامه فرزندپروری مثبت توانستهچالش

فرزندد را بهبدود  -ها نتوانستند کیفیدت رابطده پددر یک از روشسازگاری زوجی را افزایش دهند. اگر چه هیچ

گیری های ایدن پدژوهش نتیجدهداری یافت نشد. بر اساس یافتهبخشند. درنهایت بین این دو روش تفاوت معنی

فرزنددی و سدازگاری  -رابطده مدادر شود که هر دو روش فرزندپروری، برای بهبود والدگری مؤثر، کیفیدتمی

 .زوجی مطلوب است
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  چکیده:

که در هایی پردازیها و نظریهورزی در ایران عموماً در چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهشبحث درباره عشق

ورزی غرب صورت گرفته تمرکز یافته است. پژوهش حاضر با هدف اراده الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق

 32کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. ای و با بهدانشجویان مجرد و بر مبنای نظریه زمینه

ها تا رسیدن به اشباع نظری داده گیری هدفمند انتخاب وپسر(، به روش نمونه 14دختر و  11دانشجو )

 های کیفیافزار تحلیل دادهها و ورود اطلاعات به نرمسازی متن مصاحبهگردآوری و پس از پیاده

MAXQDA10 با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به ،

نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته مقوله محوری شد. همچنین،  16مفهوم و  103شناسایی 

های اعتقادی و مذهبی؛ جوّ خانواده ورزی دانشجویان است که تحت تأثیر شرایط علّی )باورداشتادراک عشق

گر )تحولات هویتی فردی، اجتماعی و ها و تجارب اخلاقی( و در کنار شرایط مداخلهو نظارت والدینی؛ چالش

ای )جنسیت؛ سن؛ پایگاه اجتماعی اقتصادی؛ های نوین ارتباطی( و شرایط زمینهسانهسازی رفرهنگی؛ هویت

ورزی با جنس مخالف در دانشجویان مجرد در قالب راهبردهای اخلاق تحصیلات دانشگاهی( بر برساخت عشق

های جگیری ازدواگذارد که حاصل آن شکلمنطقی؛ خودپیروی عاطفی و خودپیروی ضداخلاقی تأثیر می یرویپ

توان نتیجه گرفت که متناسب، پایدار و یا تصادفی و نامتناسب است. با توجه به نتایج به دست آمده می

داشته که پیروی را در پیهای خودپیروی تا اخلاقورزی در بین دانشجویان مجرد، طیفی از مکانیسمعشق

ها ند. لذا شناخت این مکانیسمدهی کتواند کنش دانشجویان را به سمت و سویی منفی یا مثبت جهتمی

 .اندرکاران تربیتی کشور مؤثر باشدگذاری دستتواند در سیاستمی

 

ارادده  (.1311) سیدصدرالدین، شریعتیو سعدی پور، اسماعیل؛ دلاور، علی؛ ؛ فریبرز، درتاج ؛ندا، افشاریان منبع:

(، 47)12، درمدانیمشداوره و روانفرهند  . الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشدجویان مجدرد

123-160. 

 

ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد
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 دیویس –میشل وینر  :تألیف

  ذولفقاریداود  :ترجمه

   200: صفحهتعداد 

  ارجمندانتشارات: 

فندون درمدانی خیاندت در دنیدا بدا  جدیددترینکتاب التیام از خیانت کتابی ساده و روان و برگرفتده از  توضیح:

است که به زبانی کاملاً ساده مخاطدب خدود را کده افدراد خیاندت دیدده  یکپارچه نگررویکردی فراتشخیصی و 

کند که چگونه در مسیر التیام با یک نقشه راه روشن قددم ها را راهنمایی میدهد و آنهستند تحت تأثیر قرار می

شدده بردارند. و در این کتاب سعی شده است به تمام سؤالاتی که ذهن فرد قربانی و خاطی خیاندت درگیدر آن 

 .روشنی پاسخ داده شوداست به

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3022/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%84%20%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1%20%E2%80%93%20%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/3022/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%84%20%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1%20%E2%80%93%20%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B3

